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Diarienummer

§1

Föregående protokoll
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vid föregående AU skrevs inget protokoll.
I fortsättningen kommer det att bli protokoll från varje AU. Protokollen kommer att skickas
till Kommunstyrelsen för kännedom.

§2

Frågor från SPF
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Frågorna och frågeställningarna är besvarade och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
SPF i Järvsö har skickat frågor till fd ordförande i rådet Markus Evensson som han svarat på.
Frågorna och frågeställningarna anses besvarade och läggs till handlingarna.

Justerare
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§3

KPR som remissinstans
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Förslag till beslut
1. Rådet beslutar att ordföranden i rådet och sekreteraren i rådet skriver
yttranden/skrivelser för rådet.
2. Roland Nilsson, tekniker och tillgänglighetsansvarig på samhällsutvecklingsförvaltningen bjuds in till nästa råd.

Sammanfattning
Roland Nilsson, tekniker och tillgänglighetsansvarig på samhällutvecklingsförvaltningen
presenterar sig. Roland handlägger bygglov, bostadsanpassningar och ser på tillgänglighet vid
bygglovsärende. För att få ett bygglov krävs att vissa byggtekniska krav samt tillgänglighets
krav är uppfyllda. Roland kan skicka remiss till olika instanser för att få råd, tex vägverket.
Diskussion sker om trygghetsboendet. Trygghetsboende är bemannat men vanligt boende, ska
vara tillgängligt. Viss service ingår, värdinnor, hemtjänst kan ingå. Roland Nilsson informerar
om att man i förlängningen kan behöva gå in och bostadsanpassa lägenheterna.
Var fjortonde dag är det bygglovsmöten. På mötena sitter en remissgrupp som består av gatapark, plan och bygg, räddningstjänst, miljö och strateg i funktionshinderfrågor.
Roland Nilsson berättar om en bygglovsansökan på Ericssons bygghandel där man vill bygga
kontor på tredje våningen. Tillgänglighetskrav är inte ställt på andra våningen då den byggdes
innan krav på tillgänglighet fanns. Nu när det ska byggas en våning till kan man ställa
tillgänglighetskrav på båda våningarna vilket innebär krav på hiss.
Campingen i Järvsö är inte helt givet att de får bygglov då de vill bygga stugor där
ledningsnätet går.
Rådets medlemmar berättar lite om vilka frågor som tas upp i rådet. Rådet ser på kommunala
verksamheter ur pensionärens ögon och det är mest stöd och omsorgsfrågor. De frågor som
tas upp är sådant som rådet själv vill ta upp. Rådet är en remissinstans men Kommunstyrelsen
har glömt att rådet finns.
En fråga kommer upp om Östernäs där inget är på gång än. Rådet är med i
köpingsutvecklingsprocessen och sekreteraren i rådet kommer att få inbjudan till möten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Helena Brink lägger på förslag att hon och sekreteraren i rådet skriver yttranden
och skrivelser på remisser då beslut i bygglovsärenden annars har fattats innan rådet har möte.
De yttranden och skrivelser som görs tas upp på kommande råd. Inkommer en remiss i
samband med rådets möte tas remissen upp direkt.
Roland Nilson bjuds in till nästa råd.

§4

Utbildningsdagen 4/6
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Utbildningsdagen blir ändrad till den 5/6.
Förslag till beslut
1. Rådet beslutar att ordförande Helena Brink och sekreterare Jessica Lövdahl får i
uppdrag att arbeta med program för utbildningsdagen.

Sammanfattning
Råff har tänkt sig en utbildningsdag med lokala föreläsare. De har föreslagit Roland Nilsson
(tekniker/tillgänglighetsansvarig), LSS- och SoL handläggare i kommunen, Kennet Forsell
(verksamhetschef för Integrationsverksamheten), Peter Nystedt (räddningschef) samt nya
polischefen och Mikael Nilsson (verksamhetschefen för stöd och omsorg from 1 maj).
KPRs AU lägger förslag på att bjuda in Richard Brännström, Vd på Ljusdalshem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5

Kommunfullmäktiges mål 2016
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ljusdals kommuns lokala utvecklingsstrategi 2015-2020 (Ljus) ska skickas ut till alla i
rådet med ett följebrev. I brevet ska det stå att man behöver ha mål under Ljusens
rubriker.

Sammanfattning
I Ljusdals kommuns lokala utvecklingsstrategi 2015-2020 (Ljus) finns det inga mål specifikt
för äldreomsorgen. Omsorgsförvaltningen kommer att skicka egna mål till kommunstyrelsen
och så bör även KPR göra.
Ljusen är tagen i kommunstyrelsen och arbetas efter när man gör budgeten för kommunen och
ordförande Helena Brink vill kunna redovisa mål för KPR när budgeten ska läggas.
Helena Brink önskar veta vad man tycker ute i föreningarna och få synpunkter och mål från
föreningarna. Ljusen kommer därför skickas ut till alla medlemmar i rådet för vidarebefordran
till medlemmarna i föreningarna. Föreningarna får läsa igenom Ljusen och funderar på vad
det betyder för dem. Vid nästa råd tas de mål som inkommit upp.
Målen kommer att tas till fullmäktige 22/6 då man kommer att diskutera tar målen för budget
2016-2018. Ljusen är ett levande dokument som man arbetar med till varje budgetbehandling.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Övriga frågor
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. En inbjudan kommer att skickas till KPR föreningarna om tillgänglighetsdagen den
15/9 samt förfrågan om att boka bord på innetorget.
3. KPR kan nominera kandidater till tillgänglighetspriset.
4. Åtgärder för att förminska Fallolyckor i hemmet” skickas till omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen för svar.
5. Till rådet den 25/8 kommer kvalitetsansvarig på omsorgsförvaltningen bjudas in.

Förslag till beslut
1. Rådet beslutar om att det vid varje KPR råd blir en uppföljning av omsorgsnämndens
budget.
2. En skrivelse skickas från KPR till omsorgsnämnden för att höra hur långt arbetet
kommit med trygghetslarmen.

Sammanfattning
Region Gävleborg bjuder in en person i rådet som får gå på Forskare möter praktiker
kostnadsfritt. Brev med inbjudan kommer att skickas till alla i rådet. En plats har bokats för
rådet och intresseanmälan ska lämnas till Jessica Lövdahl. Vem av de intresserade som
kommer att få åka utses den 12/5.
Helena Brink informerar om tillgänglighetsdagen den 15/9. Tillgänglighetsdagen kommer att
vara i Ljusdalssalen och på innetorget på förvaltningshuset. En inbjudan kommer att skickas
till KPR föreningarna om tillgänglighetsdagen samt en förfrågan om någon förening även vill
delta genom att boka bord på innetorget. Till dagen kommer politiker, tjänstemän samt
allmänheten bjudas in. Tanken är att ha en känd föreläsare som ska tala om tillgänglighet.
På eftermiddagen kommer tillgänglighetspriset delas ut.
KPRs föreningar är välkomna att nominera kandidater till tillgänglighetspriset. De som är
nominerade hittills är Dahlia och hembygdsgården i Färila samt skoaffären i Ljusdal.
Helena Brink berättar att hon informerar ordförande gruppen varje måndag vad råden arbetar
med.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Jan Nilson lämnar ett brev med ”Åtgärder för att förminska Fallolyckor i hemmet”. Där
lämnas förslag på offentliga ”fixartjänster” och kommunal subventionerad fotvård för
pensionärer. Jan vill att detta ska på kommande råd samt skicka till omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen för svar.
Din rätt till vård och omsorg- en vägvisare för äldre vill Jan få kopierad och utdelad till rådets
medlemmar. Vägvisaren är utgiven av Socialstyrelsen.
Hur fungerar färdtjänsten, vad får man beviljat och inte? Då Marita Jansson från Region
Gävleborg, Roland Nilsson och Marita Wikström redan är inbjudna kommer
färdtjänsthandläggaren bjudas in till utbildningsdagen.
Ett mail om ansvarig moderator för PRO i kommunen har inkommit.
En del frågor angående äldreguiden från Socialstyrelsen 2014 kommer upp. Bland annat
skillnaderna i inflytande och delaktighet och vad det beror på. Till rådet den 25/8 kommer
kvalitetsansvarig på omsorgsförvaltningen bjudas in för att redogöra för enkäterna.
Värdegrundsarbetet i omsorgsförvaltningen är inte klar än. Nämnden ska ta fram
värdegrundsorden och meningarna nu i maj. Själva värdegrundsarbetet pågår på varje
arbetsplatsträff där man talar man värdegrund, vad betyder självbestämmande osv. Nämnden
får rapporter från enheterna.
Verksamhetsberättelse - handläggarverksamheten Vård och omsorgsboende fördelning – ta
till mötet i maj Marita får redogöra. Helena Brink informerar om att inom tre månader ska
erbjudas plats på vård och omsorgsboende.
Göte Burefjord, SPF vill att följande synpunkter till protokollet: Omsorgsnämndens
kostnadssituation - hur löser man den? Det går inte att Individ och familjeomsorgen (IFO)
samt projektet i Ramsjös underskott ska påverka stöd och omsorg som får spara. Det bästa
vore om IFO lyftes ur omsorgsnämnden. Helena Brink informerar om att detta är en politisk
diskussion och hon tar med sig synpunkterna till den fortsatta diskussionen med nämnd och
politiker.
Ett förslag läggs på att vid varje KPR råd få en uppföljning av omsorgsnämndens budget för
att bli medveten om läget och vad som måste göras.
Öjegården kommer delvis omvandlas till demensboende som kommer att vara på tredje plan. I
Omsorgsnämnden håller en plan tas fram för hur vi ska ta hand om personer med demens.
Varje boende ska ha ett särskilt demensboende.
Vad händer med trygghetslarmen? Det skulle utredas 2013 om att gå från analogt till digitalt.
Frågan om trygghetslarm är en punkt på fullmäktige på måndag. Förslag läggs på att skicka
en skrivelse från KPR till omsorgsnämnden för att höra hur långt arbetet kommit med
trygghetslarmen.
Utbildning för politiker kommer att bli till hösten, programmet är inte klart.
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